
TESZT 

1. Mit nevezünk szoftvernek? 

a) A számítógép mechanikus és elektronikus részeinek együttesét. 
b) A számítógéphez tartozó programok, programrendszerek és az ezekhez tartozó 

dokumentációk összességét. 
c) Mindazon programok összességét, amelyek működtetik a számítógépet. 

2. Kit véd a szerzői jog programok estében? 

a) A készítőt a jogtalan felhasználókkal szemben. 
b) A felhasználót a forgalmazóval szemben. 
c) A készítőt a forgalmazóval szemben. 
d) Programokra nem terjed ki a szerzői jog. 

3. Szabad-e a jogtiszta programunkról másolatokat készíteni? 

a) Semmilyen másolat nem készíthető. 
b) Szabad, hiszen vásároltuk a programot. 
c) Csak tartalék (biztonsági) másolat készíthető. 
d) Csak a készítő írásos engedélyével szabad. 

4. Melyik törvény szól a szerzői jogról? 

a) 1992. évi LXXVIII. törvény 
b) 1999. évi LXXVI. törvény 
c) 2001. évi LXXVIII. törvény 
d) 2001. évi LXXVI. törvény 

5. Mi jelent a BSA mozaikszó? 

a) Business Server Alliance 
b) Boot Software Alliance 
c) Business Software Attributum 
d) Business Software Alliance 

6. Mit jelent az, hogy egy program shareware? 

a) Ha egy bizonyos időn túl (általában 30 nap) is használni szeretnénk, akkor az interneten 
regisztrálnunk kell. 

b) A programok korlátlan ideig ingyenesen használhatjuk. 
c) Bizonyos idő után vissza kell küldeni a programot a szerzőjének. 

7. Mit jelent az, hogy egy program freeware? 

d) Nem tartalmazza a program teljes egészét. 
e) Szabadon lehet módosítani a programot. 
f) Lehet a programot, pénzért árulni. 
g) Olyan, a szerzői jog által védett szoftver, amely otthoni nem kereskedelmi célra 

korlátlan ideig ingyen használható. 

8. Mit tartalmaz általában egy licencszerződés? 

a) Hány számítógépre lehet telepíteni a programot. 
b) Hol lehet kereskedelmi forgalomba hozni. 
c) Lehet-e biztonsági másolatot készíteni a programról. 
h) Mi a maximális ár, amin értékesíteni lehet. 

9. Milyen következményekkel jár a jogosulatlan szoftverhasználat? 

a) A számítógépet újra kell telepíteni. 
b) A számítógép vírusos lesz. 
c) A felhasználó ellen büntetőeljárás indítható. 
d) Ki kell fizetni a szoftver árát. 
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